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	38 - أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة
	39 - الإنتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي
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	40 - الإنتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي
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	41 - الدفاع عن الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته والإستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال
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	42 - الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال
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	43 - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي
	المقدمة
	1تسمية الشيخ ابن محمود رسالته ( لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر ) ودعوته بإلحاح إلى إنكار خروج المهدي ، وما يترتب على ذلك من الباطل
	2زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماء ، فلم يقع لها ذكر بين الصحابين في القرن الأول ولا بين التابعين والرد عليه
	3زعمه التسويه بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي ، والرد عليه
	4زعمه أن اعتقاد صحة خروج المهدي يجلب الفتن ، وأن اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به يكسب الراحة والأمان ، والرد عليه
	5زعمه أن من أسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح البخاري وصحيح مسلم ، والرد عليه
	6زعمه أن من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينق عن بعض الحديث والقول على علاته تقليداً لمن سبقه ، وأن تعدد الرواة والروايات في المهدي من هذه القبيل ، والرد عليه
	7زعمه أن من أسباب رد أحاديث المهدي كونها متناقضة متعارضة ، والرد عليه
	8تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح البخاري إذا نقل متسرعاً مخطئاً أن صاحب موسى عليه الصلاة و السلام هو ذو القرنين بدلاً من الخضر
	9إيراده قول شيخ الإسلام ابن تيميه بصحة خروج المهدي واعتذاره عنه باحتمال أنه قاله قبل توسعه في العلوم والفنون وأنه قول قاله بمقتضى اجتهاده منه والجواب عن ذلك
	10تشبثه بأن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق في أحاديث المهدي وأنه ضعفها والجواب عنه
	11زعمه أن ابن القيم ضعف في كتابه المنار المنيف - أحاديث المهدي والرد عليه
	12زعمه أن الإمام الشاطبي ضعف في كتابه الاعتصام - أحاديث المهدي وأنه وصف الذي يصدقونه بخروج المهدي بأنهم من أهل البدع والرد عليه
	13زعمه أن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ضعف أحاديث المهدي والجواب عن ذلك
	14حكايته كلاماً لأبي الأعلى المودودي قد يفهم منه توهين أحاديث المهدي والجواب عن ذلك
	15تقليده للشيخ محمد رشيد في تضعيف أحاديث المهدي ونقله كلاملاً عنه في ذلك والجواب عنه
	16تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي ومناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك وهو زعمه أن كل ماورد في المسيح الدجال موضوع ملفق
	17تقليده للكاتب أحمد أمين في إنكار خروج المهدي ومناقشة المقلد والمقلد فيما أخطأ فيه بعد نقل كلامهما
	إيراد عبارته عن أحاديث المهدي بأنها مختلفة وأنها مصنوعة وأنها مكذوبة وأنها حديث خرافة وغيرها من العبارات ومناقشتة في ذلك
	19نقله كلاماً لمحمد فريد وجدي في تضعيف أحاديث زاد فيه جملة أخطأ بسبب زيادته إياها خطأين
	20زعمه أنه يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه في تسمية المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بإسمه والجواب عنه
	21اقتداؤه بالحافظين العراقي والسخاوي في تصحيح حديث وبالإمام ابن حبان والحافظ ابن حجر العسقلاني في تصحيح آخر وبيان أن هذا المسلك هو الطريق الصواب وأنه لو سلكه في بيان حكم أحاديث المهدي لسلم من العثار
	22قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى علي القاري في كتاب الموضوعات الكبير أنه قال عنه حديث موضوع مع أن الذي قاله عنه أنه ثابت
	23عقده في رسالته فصلاً عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر - وإيضاح خلو فصله من التحقيق المعتبر وذلك بمناقشة كلامه على أربعة أحاديث من التحقيق المزعوم
	24زعمه أن أحاديث المهدي من جملة الأحاديث الموضوعة التي قام ببيان بطلانها المحققون من علماء المسلمين والرد عليه
	25تسليته بأن مسبوق إلى التكذيب بأحاديث المهدي والجواب عن ذلك
	26زعمه أن أحاديث المهدي من الضعاف التي لا يعتمد عليها وأن أكثرها من رواية أبي نعيم في حلية الأولياء وأنها متعارضة والجواب عن ذلك
	27قوله والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ما هو إلا رجل عادي كأحد أفراد الناس إلا أنه عادل يملأ الأرض عدلاُ كما مثلت جوراً وزعمه أن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح أنها موضوعة والجواب عن ذلك
	28زعمه أن القائلين بخروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر قرناً أخذوا يمدون في الأجل قائلين أنه لن يخرج إلا زمن عيسى ابن مريم مع أن الأحاديث التي بأيديهم وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إلا حديث صلاة عيسى خلف المهدي وهوموضوع والرد عليه
	29زعمه أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيل أمته إلى التصديق برجل في عالم الغيب من أهل الدنيا ومن بني آدم يفعل كذا وكذا مما يوجب الإختلاف بين الأمة والرد على ذلك
	30زعمه أن فكرة المهدي وسيرته لا تتفق مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأن حياته صلى الله عليه وسلم من حين مولده إلى وفاته فيها شئ من ذكر المهدي والجواب عن ذلك
	31قوله أن الخلفاء الراشدين والصحابة و التابعين ومن بعدهم لم ينقص إيمانهم وتقواهم عدم وجود المهدي من بينهم والجواب عن ذلك
	32زعمه أن القول بخروج المهدي على فرض صحته من عقائد المسلمين ، وأن علماء السنة لم يدخلوا ذلك في عقائدهم والجواب عن ذلك
	33وصفة  القول بصحة خروج المهدي يستفحل بين أهل السنة وهو ليس من عقيدتهم عجز العلماء المتقدمين و الموجودين على قيد الحياة منهم عن التحذير عن هذا الاعتقاد السيئ وأنه لا صحة له والرد عليه
	35زعمه أن العلماء كأبي داود وابن كثير والسفاريني أدخلوا أحاديث المهدي ضمن أشراط الساعة وأن هذه الأحاديث لا يتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح وتضعيف حتى جاء القرن التاسع فتصدى ابن خلدون لنقدها وحكم عليها بالضعف و الجواب عن ذلك
	36لمزه العلماء بالتفعل وأنهم لذلك أكثروا من رواية أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة والرد عليه
	37ثناؤه من وصفهم بعلماء الأمصار وإتقانهم البحوث وأنهم قرروا أن أحاديث المهدي لا صحة لها ، وبيان حقيقة هذا النوع ممن وصفوا بعلماء الأمصار وأن رسالة الشيخ ابن محمود في المهدي نموذج من هذه البحوث
	38زعمه أن أكثر العلماء المحدثين أعرضوا عن إثبات أحاديث كثيرة في كتبهم عن أهل البيت لدخول الشئ الكثير من الكذب في فضائلهم وأن البخاري ومسلماً والنسائي والدراقطني والدرامي تحاشوا عن ذكرها لعلمهم بضعفها والجواب عن ذلك
	39قوله فلا حاجة للمسلمين أن يهربوا عن واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار مهدي يحدد لهم دينهم ويبسط العدل بينه فيركنوا إلى الخيال والمحالات ويستسلموا للأوهام والخرافات والجواب عن ذلك
	40شبهه التي استند إليها في كون أحاديث المهدي مختلفة مع أنها في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب وزعمه أن المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيص فأدركوا ما يوجب عليهم ردها وعدم قبولها وزعمه أنه كان أن ينعقد الأجماع من العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونها مصنوعة موضوعة
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